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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

انجاز محطة معالجة المیاه بالساحل وتعزیز طاقة قنوات جلب المیاه المعالجة 
انجاز محطة المعالجة بطاقة 4 م3/ث

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/292018/09/082018/09/182018/10/18الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضأشغال720

انجاز محطة معالجة المیاه بالساحل وتعزیز طاقة قنوات جلب المیاه المعالجة 
اشغال وضع 21 كم من القنوات من الحدید المصبوب والخرسانة قطر یساوي 
1600 مم وبناء 04 خزانات سعة كل واحد 10000 م3 و 02 كاسر ضغط

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/292019/02/082019/02/182019/03/20الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضأشغال720

أشغال حفر 35 بئر عمیقة:
 منزل میمون وسیدي عیش وفم المعزة وأم العرایس 7 (والیة قفصة) ونصر هللا 

ووسالتیة وواد مصیلح وبوحفنة 11 وحفوز 7 مكرر وشریشیرة 6 وشریشیرة 7 
وقرین 13 وقنطاس 4 وقنطاس 5 وجواودة (والیة القیروان) والكندار-عكارة وعین 

مذاكر وبوفیشة 4 (والیة سوسة) ورملیة 1 مثلث وروحیة وسوالم 6 وفرنة 2 
مكرر (والیة سلیانة) ونفزة (والیة باجة) ومثلین (والیة بنزرت) والبریقة (والیة 
تطاوین) والعیون 3 (القصرین) وشرشارة (الكاف) وبدار(نابل) وكتانة ومطویة 
(قابس) وجرجیس 9 ومطماطة (والیة مدنین) وصفاقس (والیة صفاقس) وأوالد 

عسكر(سیدي بوزید) وزغابنة-الحیفاء 5 (المھدیة)

عادیةطلب عروضأشغال360

الشركة والدولة والوكالة 
الفرنسیة للتنمیة (القرض 
الثالث) والوكالة  العقاریة 

الصناعیة

2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/07/032018/07/132018/07/232018/08/17

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة باجة
بناء منشآت الھندسة المدنیة

2018/02/082018/03/102018/04/242018/05/302018/06/292018/07/092018/07/192018/08/18البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال730

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة بنزرت
2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/282018/09/272018/10/072018/10/172018/11/11البنك اإلسالمي للتنمیةعادیةطلب عروضأشغال095 1وضع قنوات مصنوعة من الحدید المصبوب - شبكة الجلب الرئیسیة

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة بنزرت
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/282018/07/282018/08/072018/08/172018/09/11البنك اإلسالمي للتنمیةعادیةطلب عروضأشغال095 1أشغال ھندسة مدنیة - شبكة الجلب الرئیسیة

مشروع محطة تحلیة المیاه الزارات بوالیة قابس
نقل ووضع وتجربة قنوات

2018/08/022018/09/012018/10/162018/12/152019/01/142019/01/242019/02/032019/02/28البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال450

القیروان
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

 سوسة
صفقة إطاریة لنقل ووضع قنوات وإلصالح التسربات والكسور

2018/05/022018/06/012018/07/012018/08/302018/09/192018/09/292018/10/092018/11/08الشركةعادیةطلب عروضأشغال360
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الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
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حمام سوسة
صفقة إطاریة النجاز التوصالت الفردیة والجماعیة واصالح التسربات والكسور

2018/02/182018/03/202018/04/192018/06/182018/07/082018/07/182018/07/282018/08/27الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

المنستیر
صفقة اطاریة إلصالح التسربات والكسور

2018/01/172018/02/162018/03/182018/05/172018/06/062018/06/162018/06/262018/07/26الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

بنزرت
الصفقة اإلطاریة لتمدید الشبكة باقلیم منزل بورقیبة

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

نابل
الصفقة اإلطاریة لتمدید الشبكة باقلیم نابل

2018/01/262018/02/252018/03/272018/05/262018/06/152018/06/252018/07/052018/08/04الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

نابل
الصفقة اإلطاریة إلصالح الكسور والتسربات باقلیم نابل

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

باجة
الصفقة اإلطاریة إلصالح الكسور والتسربات بوالیة باجة

2018/07/262018/08/252018/09/242018/11/232018/12/132018/12/232019/01/022019/02/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

جندوبة
الصفقة اإلطاریة لصیانة الشبكات وانجاز التوصیالت باقلیم جندوبة

2018/02/062018/03/082018/04/072018/06/062018/06/262018/07/062018/07/162018/08/15الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

جندوبة
تزوید 4 تجمعات سكنیة ریفیة بمنطقة شمتو (إعادة نشر) وتزوید تجمع الكحایلیة 

ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2015
عادیةطلب عروضأشغال360

المجلس الجھوي لوالیة 
جندوبة

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22

الكاف
الصفقة اإلطاریة لتمدید الشبكة باقلیم الكاف

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/10الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

صفقة اطاریة لصیانة المحوالت الكھربائیة وللقیام بأشغال تفكیك واعادة تركیب معدات 
الضخ بالمحطات القالیم الشمال وتونس الكبرى

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

سیدي بوزید
صفقة اطاریة لوضع قنوات

2018/11/012018/12/012018/12/312019/03/012019/03/212019/03/312019/04/102019/05/10الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

سیدي بوزید
اصالح تسربات بخزان 250 م3 مدینة سیدي بوزید وإعادة بناء واقي محطة الضخ 
بالمكناسي وإعادة بناء واقي محطة الضخ بالسبالة وبناء 3 محطات تعقیم  المكناسي 

وبنعون

2018/04/202018/05/202018/06/192018/08/182018/09/072018/09/172018/09/272018/10/27الشركةعادیةطلب عروضأشغال300

قبلي
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات وإنجاز التوصیالت

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

صفاقس الشمالیة
صفقة إطاریة لتوسیع وتجدید الشبكة وإنجاز توصیالت

2017/12/252018/01/242018/03/012018/04/302018/05/202018/05/302018/06/092018/07/09الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1
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صفاقس الشمالیة
صفقة إطاریة إلصالح الكسور والتسربات 

تزوید تجمعات سكنیة بمعتمدیات مختلفة من صفاقس الشمالیة ضمن البرامج الجھویة 
للتنمیة لسنتي 2016 و2017

عادیةطلب عروضأشغال080 1
الشركة والمجلس الجھوي 

لوالیة صفاقس
2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22

صفاقس الجنوبیة
صفقة إطاریة إلصالح الكسور والتسربات

2018/05/262018/06/252018/07/252018/09/232018/10/132018/10/232018/11/022018/12/02الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

مدنین
صفقة إطاریة وضع قنوات

تزوید تجمعات سكنیة بمدنین ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2017
عادیةطلب عروضأشغال080 1

الشركة والمجلس الجھوي 
لوالیة مدنین

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22

جربة
صفقة إطاریة وضع قنوات

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

جربة
إقتناء ووضع قنوات من م.إ. بمعتمدیتات حومة السوق وأجیم ومیدون وانشاء منشآت 

عادیة وانجاز توصیالت جدیدة
2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22المجلس الجھوي لوالیة مدنینعادیةطلب عروضأشغال365

توزر
الصفقة االطاریة الصالح الكسور والتسربات

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

 تطاوین 
بناء مقر لوحدة أشغال غمراسن وصیانة وحدة أشغال رمادة التابعتین ألقلیم تطاوین

2018/04/022018/05/022018/06/012018/07/312018/08/202018/08/302018/09/092018/10/09الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

المرسى
صفقة إطاریة  لتمدید الشبكات

2018/01/312018/03/022018/04/012018/05/312018/06/202018/06/302018/07/102018/08/09الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة تونس
صفقة إطاریة إلقلیم باردو لتمدید الشبكات

صفقة إطاریة لتجدید الشبكات بإقلیم تونس الجنوبیة وتونس المدینة 
صفقة إطاریة لتمدید الشبكات بإقلیم تونس الجنوبیة وتونس المدینة

2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

عمران األعلى
صفقة إطاریة إلقلیم العمران االعلى لتمدید الشبكات

2018/07/152018/08/142018/09/132018/11/122018/12/022018/12/122018/12/222019/01/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

منوبة
صفقة إطاریة إلقلیم منوبة لنقل ووضع 22 كلم خطي من القنوات المصنوعة وبناء 

منشآت وإنجاز 1000 توصیلة جدیدة
2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

تونس المدینة
صفقة إطاریة  إلقلیم تونس المدینة إلصالح الكسور والتسربات

2018/01/282018/02/272018/03/292018/05/282018/06/172018/06/272018/07/072018/08/06الشركةعادیةطلب عروضأشغال080 1

والیة نابل
تحسین تزوید المنطقة العلیا بالحمامات (مرحلة مستعجلة من المخطط المدیري)

تحسین تزوید مركب سلتان فندق الجدید - بقرمبالیة
تعویض جزء من قناة الجلب المزوة لمدن بني خالد ومنزل بوزلفة 

إقتناء ووضع قنوات وأشغال ھندسة مدنیة

2018/07/022018/08/012018/08/312018/10/302018/11/192018/11/292018/12/092019/01/08الشركةعادیةطلب عروضأشغال540

مشروع توسیع الطریق الجھویة MC27 في جزء  قربة - منزل تمیم
وضع 16 كلم قنوات الحدید المصبوب واالسمنت المسلح

2018/10/262018/11/252018/12/252019/03/102019/03/302019/04/092019/04/192019/05/14وزارة التجھیزعادیةطلب عروضأشغال360
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تدعیم تزوید الضفة الجنوبیة (المرحلة الثانیة)
مشروع إنجاز محطة معالجة  بسد لبنة

أشغال نقل ووضع قنوات مصنوعة من الحدید المصبوب ومن الخرسانة السابقة 
اإلجھاد

عادیةطلب عروضأشغال200
الوكالة الفرنسیة للتنمیة

والدولة
2018/03/112018/04/102018/05/102018/07/092018/07/292018/08/082018/08/182018/09/17

والیة جندوبة
بناء وحدة أشغال بعین دراھم واعادة انشاء جدار دعم بوحدة أشغال حندوبة

2018/03/212018/04/202018/05/202018/07/192018/08/082018/08/182018/08/282018/09/22الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

إنجاز الشبكة الخارجیة للمنطقة الغربیة لضفاف بحیرة تونس الشمالیة
وضع 4 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر 800 مم وبناء خزان

عادیةطلب عروضأشغال720
شركة البحیرة للتطھیر 
واإلستصالح واإلستثمار

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08

صیانة المبنى اإلداري إلقلیم تونس المدینة وتھیئة إقلیم الزھراء
تھیئة وحدة أشغال برادس

2018/05/152018/06/142018/07/142018/09/122018/10/022018/10/122018/10/222018/11/21الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

تعزیز شبكة التوزیع بمنطقة شطرانة وسكرة
وضع 7 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر 400 مم

2018/11/012018/12/012018/12/312019/03/012019/03/212019/03/312019/04/102019/05/10الشركة وباعث عقاريعادیةطلب عروضأشغال365

والیتي نابل وبنزرت
بناء إقلیم منزل بورقیبة وبناء مقر أقلیم الشركة بقرنبالیة

2018/07/022018/08/012018/08/312018/10/302018/11/192018/11/292018/12/092019/01/03الشركةعادیةطلب عروضأشغال540

والیات مختلفة
أشغال تھیئة وتھذیب منشاآت مائیة بوالیات تونس وبن عروس وأریانة ونابل وبنزرت 

وباجة
2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةعادیةطلب عروضأشغال240

والیات مختلفة
تھیئة المباني االداریة بالشمال وتونس الكبرى

2018/06/012018/07/012018/07/312018/09/292018/10/192018/10/292018/11/082018/12/03الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

تحسین تزوید مناطق جنوب القیروان بالماء الصالح للشرب
 نقل و وضع 64 كم من قنوات من الحدید المصبوب قطر یساوي أو أقل من 500 مم

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08الدولةعادیةطلب عروضأشغال540

والیتي سوسة والمنستیر
بناء إقلیم الشركة بمساكن من والیة سوسة

بناء فرع بجمال من والیة المنستیر
2018/08/022018/09/012018/10/012018/12/152019/01/042019/01/142019/01/242019/02/18الشركةعادیةطلب عروضأشغال420

والیة سوسة
تھیئة الخزان السداسي سعة 10000 م3 بالزھور

2018/04/022018/05/022018/06/012018/08/152018/09/042018/09/142018/09/242018/10/19الشركةعادیةطلب عروضأشغال180

2018/09/152018/10/152018/11/142019/01/132019/02/022019/02/122019/02/222019/03/19الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360أشغال ھندسة مدنیة لبناء وحدتي أشغال بمدینة سیدي بوزید وبمدینة بئر الحفي

والیة المنستیر
تھیئة مقر إقلیم الشركة بالمنستیر

2018/06/152018/07/152018/08/142018/10/282018/11/172018/11/272018/12/072019/01/01الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة المنستیر
أشغال تھیئة منشآت مائیة بوالیة المنستیر

2018/09/152018/10/152018/11/142019/01/282019/02/172019/02/272019/03/092019/04/03الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

والیة صفاقس
بناء مخزن من الھیاكل المعدنیة بمركب pk11 طریق منزل شاكر بصفاقس

أشغال بناء تھیئة وتوسعة وحدة االشغال بالمحرص
أشغال بناء وحدة اشغال بعقارب

2018/09/202018/10/202018/11/192019/02/022019/02/222019/03/042019/03/142019/04/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة سیدي بوزید
تھیئة مقر إقلیم سیدي بوزید

2018/05/212018/06/202018/07/202018/10/032018/10/232018/11/022018/11/122018/12/07الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

تحسین تزوید مدینة قبلي (مرحلة 1 من المخطط المدیري)
 نقل ووضع 24 كم من القنوات من الحدید المصبوب ومن متعدد االثلین وبناء 3 

محطات ضخ
وتزوید مناطق مختلفة من والیة قبلي بنقل ووضع 12 كم من القنوات من الحدید 

المصبوب ومن متعدد االثلین ذات قطر ال یتجاوز 400 مم وبناء خزان علوي سعة 
250 م3 ومحطة ضخ

عادیةطلب عروضأشغال360
المیزانیة التكمیلیة

لسنة 2012
2018/09/012018/10/012018/10/312019/01/142019/02/032019/02/132019/02/232019/03/20

تزوید الطابق العلوي لمدینة قبلي
بناء خزان سعة 2500 م3 مع وبیت سكور

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/05البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال360

والیة مدنین
بناء مخبر مختص في میدان التحلیة بمدنین

2018/04/202018/05/202018/06/192018/09/022018/09/222018/10/022018/10/122018/11/06الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

تزوید المنطقة الحرة لالنشطة التجاریة واللوجستیة ببن قردان 
وضع 19,2 كم  قنولت من الحدید المصبوب وبناء خزان 1000 م3 وخزان علوي 

سعة 250 م3 ومحطة للضخ
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22وزارة التجارةعادیةطلب عروضأشغال360

قابس
بناء وحدة أشغال بالحامة

2018/05/212018/06/202018/07/202018/10/032018/10/232018/11/022018/11/122018/12/07الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

تزوید المنطقة الصناعیة ببونمشة 
وضع 23,5 كم  قنولت من الحدید المصبوب وبناء خزان 500 م3 ومحطة للضخ

2018/10/022018/11/012018/12/012019/01/302019/02/192019/03/012019/03/112019/04/10الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضأشغال360

عادیةطلب عروضأشغال90أشغال حفر بئرین عمیقتین : زقتون (والیة زغوان) وبالد عبیدة (والیة الكاف)
الشركة والبنك األلماني 

إلعادة اإلعمار
2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01

2018/03/062018/04/052018/05/052018/07/042018/07/242018/08/032018/08/132018/09/12 الشركةعادیةطلب عروضأشغال240أشغال انجاز حوض تبخر بمحطة تحلیة المیاه بمطماطة

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تجدید قنوات الجلب والتوزیع بتونس الكبرى

وضع 18,8 كم من القنوات قطر بین 1400 مم و 400 مم
عادیةطلب عروضأشغال720

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/07/152018/08/142018/09/132018/11/122018/12/022018/12/122018/12/222019/01/21

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تعھد وتجدید قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي

وضع 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
عادیةطلب عروضأشغال360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/10/202018/11/192018/12/192019/02/172019/03/092019/03/192019/03/292019/04/28

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تعویض الحنایا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط

وضع 51 كم قنوات من الخرسانة ومن الحدید المصبوب
عادیةطلب عروضأشغال720

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/09/152018/10/152018/11/142019/01/132019/02/022019/02/122019/02/222019/03/24

إصالح التسربات على مستوى قنوات الجلب قطر 400 مم إلى 1600 مم بتونس 
الكبرى ومجاز الباب وأشغال تھیئة منشآت مائیة وھندسة مدنیة على قنوات الجلب 

التابعة لدائرة الجلب والتقسیم بتونس الكبرى
2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28الشركةعادیةطلب عروضأشغال720

سوسة
ربط محطة تحلیة میاه البحر بسوسة على قناة الجلب قطر 1250 مم

2018/06/202018/07/202018/08/192018/10/182018/11/072018/11/172018/11/272018/12/27الشركةعادیةطلب عروضأشغال30
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

إصالح الكسور على قنوات الجلب ذات قطر یفوق 800 مم التابعة لالدارة الترابیة 
لالنتاج بالوسط والجنوب الغربي

إصالح الكسور والتسربات على قنوات الجلب بسیدي بوزید
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضأشغال360

مشروع تحسین جودة میاه الشرب بالجنوب التونسي
حفر و إكساء 15 آبار عمیقة بقبلي والمكناسي ومنزل بوزیان والمزونة ودقاش 

وقفصة الغربیة وقفصة الشرقیة وبنقردان
2018/03/162018/04/152018/05/302018/07/292018/08/182018/08/282018/09/072018/10/07البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270

مشروع تحسین جودة میاه الشرب بالجنوب التونسي
حفر و إكساء 17 آبار عمیقة بدقاش وقفصة الشرقیة وبن قردان

2018/07/162018/08/152018/09/292018/11/282018/12/182018/12/282019/01/072019/02/06البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270

مشروع تحسین جودة میاه الشرب بالجنوب التونسي
إنجاز حوض تبخر بالمكناسي

2018/08/162018/09/152018/10/302018/12/292019/01/182019/01/282019/02/072019/03/09البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضأشغال270

مشروع تحلیة میاه البحر بصفاقس الكبرى
بناء خزان وأحواض خلط المیاه المنتجة

عادیةطلب عروضأشغال360
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/09/152018/10/152018/11/142019/01/132019/02/022019/02/122019/02/222019/03/24

عادیةطلب عروضأشغال360تركیز محطة فولطاضوئیة بقدرة 400 كیلوواط بمحطة التحلیة بنقردان
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08(القرض الثالث)

عادیةطلب عروضأشغال360تركیز مولد طاقة ھیدروكھربائیة بكاسر الضغط منوبیة السفلى
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22(القرض الثالث)

المنستیر
تمدید قناة الجلب بوضع 1000 متر قطر 600 مم حتى موقع خزان المنستیر

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

 المنستیر
صیانة وتھیئة خزانات جمال وعمیرة حاتم وغنادة و7 تار

صیانة وتھیئة بھو إقلیم المنستیر والممرات
2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

المھدیة
أشغال تھیئة بیت سكور بمحطة الضخ بكركر وخزانات قصور الساف والشراحیل 

(ارتفاع 80) سعة 2500 م3
2018/09/152018/10/152018/11/142019/01/132019/02/022019/02/122019/02/222019/03/24الشركةمبسطةطلب عروضأشغال240

حمام سوسة
بناء أسیجة بخزانات بمنطقة النفیضة

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

حمام سوسة
أشغال صیانة خزانات إقلیم حمام سوسة

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال300

حمام سوسة
تھیئة مقر إقلیم الشركة بحمام سوسة (تبییض وتغییر شبكة التبرید)

تھیئة مقر وحدة األشغال بالقلعة الكبرى (تبییض وتغییر شبكة التبرید)
إعادة تھیئة وتھذیب مقر وحدة األشغال بالنفیضة

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

القصرین
أشغال دھن وتبیض وتاھیل لصیانة محطات الضخ بإقلیم القصرین

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

القصرین
أشغال بناء أسیجة: بناء أسیجة حول خزان فریانة وبئري سبیبة 1 و 2 بئر ھرارة 

SF22 مكرر ومحطتي إعادة الضخ لعیون 1 وإعادة الضخ لعیون 2
بناء أسیجة حول ابار الزھور 4 والزھور 5 ولوز العیفة وسبیبة 6 وتالة وبوزقام

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

 القیروان
صیانة خزانات السبیخة والوسالتیة والقطب الثاني لمدینة القیروان برقادة 

ھدم واعادة بناء مقر تم احالتھ من البلدیة للشركة الستغاللھ كنواة بالشرارة وبناء سیاج 
للبئر العمیقة "شیع" ببوحجلة وتھیئة وحدة أشغال بالسبیخة

إتمام وحدة األشغال بالحاجب وبناء مأوى للحارس بالوسالتیة
أشغال بناء سیاج حول خزاني المتبسطة والعوامریة واآلبار العمیقة العال وعین جلولة 

والوسالتیة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

القیروان
أشغال إصالح وتھیئة خزانات الجواودة وخزان بئر الوصفان وخزان الجالیصیة 

وخزانات الشبیكة والبطومة بالشراردة وخزان عین جلولة وتھیئة وحدة األشغال وبناء 
مأوى لسیارة المصلحة بحفوز

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

باجة
تدعیم الموارد المائیة للمركب الصخیرة تستور

بناء محطة ضخ بسیدي الجدیدي تجھیزھا وكھربتھا
2018/02/282018/03/302018/04/292018/06/282018/07/182018/07/282018/08/072018/09/06الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

باجة
تھیئة محطة الضخ بالمسید باجة

أشغال تھیئة وبناء أسیجة حول خزانات وأشغال بناء سیاج حول خزان R100 تیبار 
ودھن خزانات ومنشآت المائیة التابعة لإلقلیم

2018/05/022018/06/012018/02/152018/04/162018/05/062018/05/162018/05/262018/06/25الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

صفاقس المدینة
PK11 تھیئة بیت حارس فضاء

دھن وصیانة سور االدارة الجھویة وخزانات المیناء
2018/04/052018/05/052018/06/042018/08/032018/08/232018/09/022018/09/122018/10/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

والیة صفاقس
إصالح الطرقات واألرصفة بمناطق تابعة ألقالیم صفاقس الشمالیة وصفاقس الجنوبیة 

وصفاقس المدینة
2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة صفاقس
تغییر 10000 عداد بصفاقس المدینة

صیانة ودھن كوات العدادت بصفاقس المدینة
تغییر توصیالت قدیمة بصفاقس الجنوبیة

2018/07/152018/08/142018/09/132018/11/122018/12/022018/12/122018/12/222019/01/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

صفاقس الجنوبیة
بناء أسیجة حول خزانات المحرس وعقارب ودھن مقر اإلقلیم وصیانة منشآت مائیة 

وتغییر صمامات وتھیئة وحدة أشغال بئر علي وصیانة وتھیئة الخزان العلوي 
بالصخیرة

2018/03/062018/04/052018/05/052018/07/042018/07/242018/08/032018/08/132018/09/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

سیدي بوزید
صفقة اطاریة النجاز توصیالت

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال080 1

سیدي بوزید
أشغال تھیئة وصیانة ودھن وتبییض بعض المنشآت المائیة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

مدنین
أشغال تھیئة الخزانات والمنشأت التابعة القلیم مدنین

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

قابس
إصالح الطرقات واألرصفة بوالیة قابس

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال365

 قابس
أشغال تھیئة الخزانات والمنشأت التابعة القلیم قابس وأشغال بناء أسیجة للمنشآت 

التابعة لإلقلیم
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360
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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

قفصة
ربط بئر تابدیت 2 بالردیف : وضع 5 كم قنوات قطر 315 مم

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

قفصة
بناء أسیجة و واقي بئر لفائدة ابار اقلیم قفصة

2018/10/152018/11/142018/12/142019/02/122019/03/042019/03/142019/03/242019/04/23الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

توزر
تدعیم قنوات التوزیع للمنطقة العلیا بتوزر

2018/02/182018/03/202018/04/192018/06/182018/07/082018/07/182018/07/282018/08/27الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

توزر
ربط بئر نفطة 1 مكرر

2018/10/022018/11/012018/12/012019/01/302019/02/192019/03/012019/03/112019/04/10الشركةمبسطةطلب عروضأشغال150

تونس المدینة
صفقة إطاریة إلقلیم تونس المدینة إلنجاز التوصیالت

2018/06/152018/07/152018/08/142018/10/132018/11/022018/11/122018/11/222018/12/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال080 1

2018/03/152018/04/142018/05/142018/07/132018/08/022018/08/122018/08/222018/09/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180تھیئة وترمیم خزان R3 لرمال و توسیع محطة الضخ و بناء سیاج

والیة بنزرت
تھیئة وحدة أشغال بسجنان وتھیئة وحدة أشغال بماطر

2018/06/012018/07/012018/07/312018/09/292018/10/192018/10/292018/11/082018/12/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360إعادة تھیئة المبنى اإلداري بسیدي عبد هللا

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180تھیئة اقلیم العمران االعلى وتھیئة مبنى مونفلوري

تدعیم طاقة االنتاج بقابس الكبرى
CF9 تكثیف الضغط ببئر شط الفجیج

2018/10/012018/10/312018/11/302019/01/292019/02/182019/02/282019/03/102019/04/09الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

2018/08/152018/09/142018/10/142018/12/132019/01/022019/01/122019/01/222019/02/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال300أشغال تھیئة منشآت مائیة بوالیة قفصة

والیة سوسة
إتمام وحدة أشغال بالقنطاوي

2018/05/012018/05/312018/06/302018/08/292018/09/182018/09/282018/10/082018/11/07الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

تزوید القطب التكنولوجي بمدینة سوسة / القطب التكنولوجي
 بناء محطة تكثیف ضغط

2018/04/102018/05/102018/06/092018/08/082018/08/282018/09/072018/09/172018/10/17وزارة الصناعة والتكنولوجیامبسطةطلب عروضأشغال180

والیة المھدیة
إتمام بناء وحدة أشغال بالسواسي

2018/11/152018/12/152019/01/142019/03/152019/04/042019/04/142019/04/242019/05/24الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

والیة القصرین
(BC4 بسیریانن والتلیل والفایض 2 و) 2018/02/282018/03/302018/04/292018/06/282018/07/182018/07/282018/08/072018/09/06الشركةمبسطةطلب عروضأشغال240أشغال تھیئة
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة القصرین
أشغال تھیئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بین سبیطلة و صفاقس

2018/03/012018/03/312018/04/302018/06/292018/07/192018/07/292018/08/082018/09/07الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90أشغال تھیئة منشآت مائیة وھندسة مدنیة بخزان وكاسر الضغط راس الطابیة

والیات بن عروس ومنوبة
تھیئة مقر مصلحة شبكات التقسیم ببن عروس
 تھیئة مقر مصلحة شبكات التقسیم بالبطان

2018/03/262018/04/252018/05/252018/07/242018/08/132018/08/232018/09/022018/10/02الشركةمبسطةطلب عروضأشغال240

باجة
تركیب 03 االت قیس pièzométres بسد كساب

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

بنزرت
بناء اسیجة لخزانات واحواض المنشآت المائیة لوالیة بنزرت

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90أشغال صیانة مولدات كھربائیة التابعة للإلدارة الترابیة لإلنتاج بالشمال وتونس الكبرى

نابل
تدعیم قنوات سحب المیاه من القنال ببلي

وضع وربط قنوات قطر 1000 مم وإنجاز منشأة مائیة
2018/01/222018/02/212018/03/232018/05/222018/06/112018/06/212018/07/012018/07/31الشركةمبسطةطلب عروضأشغال60

نابل
صیانة وتھیئة مركب بلي

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

نابل
تھیئة موقع حقن وموقع خزن الكلور الغازي بمركب بلي

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال90

سوسة
تغطیة مصفاة المیاه بمحطة معالجة المیاه بالزھور

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال240

منظومة القیس عن بعد
تركیز عدادات إلكترونیة على قنوات الجلب بالساحل

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال60

بناء بیت حارس ومرفق صحي لمحطة كاسر الضغط بالنفیضة وإرتفاع السیاج ومرفق 
صحي لكاسر الضغط بالزناطیر والقلعة الكبرى

بناء بیت حارس ومرفق صحي لمحطات الضخ ببوفیشة وسیدي بوعـلـي وبنبلة 
وكركر وبناء مأوى محول كھربائي بمحطة الضخ بكركر

بناء مخزن بوحدة أشغال المحروقة صفاقس

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

قابس
إصالح الكسور والتسربات على قنوات الجلب بقابس الكبرى

2018/02/282018/03/302018/04/292018/06/282018/07/182018/07/282018/08/072018/09/06الشركةمبسطةطلب عروضأشغال360

قابس
بناء محطة ضخ وتجھیزھا لتدعیم تزوید خزان الحامة

2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

قابس
صیانة وتجدید منشأة s10 على مستوى قناة الجلب قطر 1000 مم 

تجدید 60 متر خطي من قنوات  التجمیع قطر 1000 مم بشط الفجیج
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال240

قابس
صیانة المنشآت المائیة التابعة لدائرة اإلنتاج بقابس ودائرة اإلنتاج بمدنین وتھئیة 

وصیانة محطة الضخ بالمنطقة الصناعیة بقابس : أشغال ھندسة مدنیة وتھیئة فضاء 
إلحتواء قطع خاصة ومعدات إحتیاط

2018/03/062018/04/052018/05/052018/07/042018/07/242018/08/032018/08/132018/09/12الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

قابس
بناء وحدة أشغال بقطب الخلط ببوشمة خاصة بوحدة أشغال المنطقة الصناعیة

2018/04/022018/05/022018/06/012018/07/312018/08/202018/08/302018/09/092018/10/09الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120

مدنین
أشغال بناء ورشات لصیانة المعدات الكھرومیكانیكیة بمدنین

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

تونس
اشغال تھیئة مخبر مراقبة جودة المیاه بغدیر القلة

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22الشركةمبسطةطلب عروضأشغال180

تطاوین 
2018/04/142018/05/142018/06/132018/08/122018/09/012018/09/112018/09/212018/10/21الشركةمبسطةطلب عروضأشغال120بناء مآوي لآلبار المستحدثة بوالیة تطاوین (مجابھة صائفة 2018)

2018/04/022018/05/022018/06/162018/08/302018/09/292018/10/092018/10/192018/11/13الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بقنوات مصنوعة من مادة متعدد اإلثلین قطر یتراوح بین 90 و315 مم

عادیةطلب عروضتزود360التزود بعدادات قطر 15 مم
الشركة والصندوق الكویتي 
للتنمیة اإلقتصادیة العربیة

2017/12/232018/01/222018/03/012018/05/152018/06/142018/06/242018/07/042018/07/29

مشروع توسیع الطریق الجھویة  MC27 في جزء  قربة - منزل تمیم
اقتناء 16 كلم قنوات الحدید المصبوب واالسمنت المسلح قطر 800 و 600 مم

2018/06/252018/07/252018/08/242018/11/072018/12/072018/12/172018/12/272019/01/21وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود360

الساحل والقیروان وقابس
تعزیز قنوات الجلب بین بلي وجھة الساحل

تحسین تزوید مناطق جنوب القیروان 
تزوید المنطقة الصناعیة ببونمشة 
 اقتناء قنوات من الحدید المصبوب

عادیةطلب عروضتزود420
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

والدولة والوكالة العقاریة 
الصناعیة

2018/05/022018/06/012018/07/012018/09/142018/10/142018/10/242018/11/032018/11/28

مركب معالجة المیاه بالساحل وربطھ بمنظومة قنوات میاه الشمال المعالجة
تحسین تزوید مناطق جنوب القیروان بالماء الصالح للشرب

  اقتناء قنوات من الخرسانة سابقة االجھاد
عادیةطلب عروضتزود540

الوكالة الفرنسیة للتنمیة
والدولة

2018/05/022018/06/012018/07/012018/08/302018/09/292018/10/092018/10/192018/11/18

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تجدید قنوات الجلب والتوزیع بتونس الكبرى

تعھد وتجدید قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي
إقتناء 34,8 كم من قنوات الحدید المصبوب قطر بین 1400 مم و 400 مم

عادیةطلب عروضتزود730
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/02/082018/03/102018/04/242018/06/232018/07/232018/08/022018/08/122018/09/11

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تعویض الحنایا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط

إقتناء 36 كم من قنوات الحدید المصبوب
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/07/162018/08/152018/09/292018/12/132019/01/122019/01/222019/02/012019/02/26

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تحسین تزوید سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب

 اقتناء 32 كم من القنوات من الحدید المصبوب قطر اقل او یساوي 800 مم
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/08/062018/09/052018/10/202018/12/242019/01/232019/02/022019/02/122019/03/09
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

مشروع محطة تحلیة المیاه الزارات بوالیة قابس
اقتناء قنوات من الحدید المصبوب

2018/04/152018/05/152018/06/292018/08/282018/09/272018/10/072018/10/172018/11/11البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود300

مشروع محطة تحلیة المیاه الزارات بوالیة قابس
اقتناء قنوات من الخرسانة المسلحة  أو الفوالذ

2018/04/252018/05/252018/07/092018/09/072018/10/072018/10/172018/10/272018/11/21البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود300

مشروع تحلیة میاه البحر بصفاقس الكبرى
  اقتناء قنوات من الحدید المصبوب

دوليطلب عروضتزود360
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/292018/08/282018/09/072018/09/172018/10/17

مشروع تحلیة میاه البحر بصفاقس الكبرى
 أشغال وضع قنوات من الحدید المصبوب

دوليطلب عروضتزود360
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/10/162018/11/152018/12/152019/02/282019/03/302019/04/092019/04/192019/05/19

2018/01/302018/03/012018/03/312018/05/302018/06/192018/06/292018/07/092018/08/08الشركةعادیةطلب عروضتزود360اقتناء معدات ثابتة (مضخات أفقیة ومضخات غائصة)

حنفیات سكور وحنفیات ذات عوامة ومنافذ ھواء وأعمدة إطفاء ووصالت وأطواق 
لمآخذ الماء وفوھات أرضیة مصنوعة من الحدید

2018/02/062018/03/082018/04/072018/06/062018/06/262018/07/062018/07/162018/08/15الشركةعادیةطلب عروضتزود360

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بوسائل نقل

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةعادیةطلب عروضتزود080 1التزود بتشبیك منبھ

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمادة الكلور والصودا الكاویة

2018/02/112018/03/132018/04/122018/06/112018/07/012018/07/112018/07/212018/08/20الشركةعادیةطلب عروضتزود360وحدات التناضح العكسي لمحطات التحلیة

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بعدادات قطر یفوق 20 مم

2018/03/122018/04/112018/05/112018/07/102018/07/302018/08/092018/08/192018/09/18الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بسبائك الرصاص

2018/03/122018/04/112018/05/112018/07/102018/07/302018/08/092018/08/192018/09/18الشركةعادیةطلب عروضتزود360اقتناء خزانات كھربائیة

2018/02/142018/03/162018/04/152018/06/142018/07/042018/07/142018/07/242018/08/23الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بالبدلة الخاصة لسنة 2017

2018/05/062018/06/052018/07/052018/09/032018/09/232018/10/032018/10/132018/11/12الشركةعادیةطلب عروضتزود360اقتناء معدات حضائر
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

التزود بصنادیق للعدادات حجم صغیر وكبیر وأبواب كوة مصنوعة من البالستیك 
المقوى

2018/04/142018/05/142018/06/132018/08/122018/09/012018/09/112018/09/212018/10/21الشركةعادیةطلب عروضتزود360

التزود بوصالت میكانیكیة وأطواق لمآخذ الماء من البالستیك ومن الحدید للقنوات 
المصنوعة من مادة متعدد اإلثیلین

2018/08/042018/09/032018/10/032018/12/022018/12/222019/01/012019/01/112019/02/10الشركةعادیةطلب عروضتزود360

2018/08/142018/09/132018/10/132018/12/122019/01/012019/01/112019/01/212019/02/20الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمواد مكتبیة

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/10الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمادة الجیر الھوائي

2018/10/022018/11/012018/12/012019/01/302019/02/192019/03/012019/03/112019/04/10الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بقطع خاصة ووصالت ذو لحام كھربائي مصنوعة من مادة متعدد اإلثیلین

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةعادیةطلب عروضتزود360التزود بمطبوعات من الورق المسترسل

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةمبسطةطلب عروضتزود360اقتناء إطارات مطاطیة

2018/04/032018/05/032018/06/022018/08/012018/08/212018/08/312018/09/102018/10/10الشركةعادیةطلب عروضتزود60اقتناء معدات إعالمیة في إطار إرساء المنظومة المعلوماتیة الجغرافیة

تزوید المنطقة الصناعیة بالسرس
اقتناء 6 كم قنوات من الحدید المصبوب

2018/07/022018/08/012018/08/312018/11/142018/12/042018/12/142018/12/242019/01/18الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود360

والیة الكاف
عادیةطلب عروضتزود180إقتناء معدات لفائدة مشروع مركب الجریسة تاجروین (الكاف)

الوكالة الیابانیة للتعاون 
الدولي

2018/10/122018/11/112018/12/112019/02/092019/03/012019/03/112019/03/212019/04/20

تزوید المنطقة الصناعیة ببوعرقوب من والیة نابل
ربط آبار بوعرقوب 1 وبوعرقوب 2 من والیة نابل  

تدعیم تزوید مناطق بوفیشة والمحمدیة من والیة بن عروس
التزود بـ 9,5 كم قنوات من الحدید المصبوب

عادیةطلب عروضتزود360
الوكالة العقاریة الصناعیة 

والدولة والشركة
2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08

والیة بنزرت
تحسین تزوید طابق الضغط 85 لمدینة بنزرت

تحسین تزوید مدینة منزل بورقیبة (مرحلة مستعجلة من المخطط المدیري)
التزود بـ 14 كم من القنوات من الحدید المصبوب ووضع 15 كم قنوات م.إ

2018/07/152018/08/142018/09/132018/11/122018/12/022018/12/122018/12/222019/01/21الشركةعادیةطلب عروضتزود360

تدعیم تزوید الضفة الجنوبیة (المرحلة الثانیة)
مشروع إنجاز محطة معالجة بسد لبنة

التزود بقنوات مصنوعة من الخحدید المصبوب
عادیةطلب عروضتزود120

الوكالة الفرنسیة للتنمیة
والدولة

2017/12/182018/01/172018/03/062018/05/052018/05/252018/06/042018/06/142018/07/14

تدعیم تزوید الضفة الجنوبیة (المرحلة الثانیة)
مشروع إنجاز محطة معالجة بسد لبنة

التزود بقنوات مصنوعة من الخرسانة السابقة اإلجھاد
عادیةطلب عروضتزود120

الوكالة الفرنسیة للتنمیة
والدولة

2018/02/182018/03/202018/04/192018/06/182018/07/082018/07/182018/07/282018/08/27
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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة جندوبة
إقتناء معدات لفائدة تزوید سیدي عسكر وملول والفجة بمعتمدیة طبرقة والمنطقة 

الریفیة الشتایتیة 1 و 2 (عین بیة) والعوجة والمركبات الریفیة الحجاج وعین القعقاع 
والمركبات الریفیة الداموس 1 و 2 (سیدي سعید) والحمرة  من معتمدیة فرنانة من 

والیة جندوبة

عادیةطلب عروضتزود180
الوكالة الیابانیة للتعاون 

TSP-28 الدولي
2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28

والیة تونس
2018/05/222018/06/212018/07/212018/09/192018/10/092018/10/192018/10/292018/11/28وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود300إقتناء معدات لفائدة مشروع تحویل محطة الضخ "المنار 109"

تعزیز شبكة التوزیع بمنطقة شطرانة وسكرة
إقتناء 7 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر 400 مم

2018/06/012018/07/012018/07/312018/09/292018/10/192018/10/292018/11/082018/12/08الشركة وباعث عقاريعادیةطلب عروضتزود365

والیة منوبة 
إقتناء معدات لفائدة مشروع مقاسم AFH (حدائق تونس)

2018/11/122018/12/122019/01/112019/03/122019/04/012019/04/112019/04/212019/05/21الوكالة العقاریة للسكنىعادیةطلب عروضتزود180

إقتناء معدات لفائدة عدة مشاریع : واد اللوز - واد نعیجة - مسلتة (سلیانة) و مدینة 
سلیانة (سلیانة) والزوابین (سلیانة) وعین قصیر العلیا (جندوبة) والھرم (جندوبة) 

وsnit بنزرت (بنزرت) وأوالد بوعلي (باجة)
عادیةطلب عروضتزود180

المجالس الجھویة لوالیات 
جندوبة وسلیانة والكاف

2018/08/102018/09/092018/10/092018/12/082018/12/282019/01/072019/01/172019/02/16

إنجاز نظام قیس وتحكم عن بعد لمشروع تحسین نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 
(Zone C) بالوسط الریفي بوالیة جندوبة وجزء من والیة باجة

عادیةطلب عروضتزود300
الوكالة الیابانیة للتعاون 

TSP-28 الدولي
2018/02/012018/03/032018/04/022018/06/012018/06/212018/07/012018/07/112018/08/10

تونس الكبرى
إقتناء معدات لفائدة تزوید جیارة والعطار وطبربة والجدیدة وتزوید وادي اللیل ووادي 

الزیرو ووادي الخیاط وإقلیم تونس الجنوبیة وأریانة
عادیةطلب عروضتزود180

البنك األلماني إلعادة 
اإلعمار والمجلس الجھوي 

والشركة
2018/03/222018/04/212018/05/212018/07/202018/08/092018/08/192018/08/292018/09/28

إقتناء معدات لفائدة عدة مشاریع : حي الصفصاف (نابل) ; ISET قلیبیة (نابل) وسطح 
حمامات (بنزرت) وبني نافع (بنزرت) وتقیسم IMBA (بنزرت) وبئر بركوكش 10 

(جندوبة) والشتایتیة - الموازیز (باجة) والطریفة (باجة) وزھیلة - سیدي مرزوق - 
علي بن غذاھم (الكاف) وكدیة عبد العزیز (الكاف) وبن عاشور (الكاف)

عادیةطلب عروضتزود180
المجلس الجھوي لوالیة 
بنزرت والباعث العقاري

2018/04/212018/05/212018/06/202018/08/192018/09/082018/09/182018/09/282018/10/28

إقتناء معدات لفائدة مشاریع تشقة (بنزرت) وتالل (نابل) وبو دوة (نابل) القطب 
التكنولوجي بنزرت (بنزرت) المنطقة الصناعیة بسجنان (بنزرت)

عادیةطلب عروضتزود180

المیزانیة التكمیلیة
لسنة 2012 والمجلس 

الجھوي لوالیة نابل والوكالة 
العقاریة الصناعیة

2018/09/102018/10/102018/11/092019/01/082019/01/282019/02/072019/02/172019/03/19

والیتي القیروان والقصرین
مركب المزاھدیة ومركب الھواملیة اوالد حسین (القیروان)

تحسین طاقة خزن المیاه الصالحة للشرب بمدینة القصرین (المرحلة المستعجلة من 
المرحلة األولى من المخطط المدیري لمدینة القصرین) - والیة القصرین

تجھیز وكھربة محطة تكثیف ضغط

عادیةطلب عروضتزود240
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
(القرض الرابع) والبنك 
األلماني إلعادة اإلعمار

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22

تزوید المنطقة الصناعیة بتالة
تجھیز وكھربة محطة ضخ

2018/06/012018/07/012018/07/312018/10/142018/11/032018/11/132018/11/232018/12/18الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود240

تحسین تزوید مدینة قبلي (المرحلة األولى من المخطط المدیري) وتحسیت تزوید 
مناطق

تلمیذ تنبیر تنیار المنصورة الرابطة فج الریح
 اقتناء 17,4 كم من القنوات من الحدید المصبوب ذات قطر ال یتجاوز 400 مم.

عادیةطلب عروضتزود360
الشركة والمیزانیة التكمیلیة 

لسنة 2012
2018/05/022018/06/012018/07/012018/09/142018/10/042018/10/142018/10/242018/11/18
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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

تزوید المنطقة الحرة لالنشطة التجاریة واللوجستیة ببن قردان 
تجھیز وكھربة محطة للضخ

2018/11/102018/12/102019/01/092019/03/102019/03/302019/04/092019/04/192019/05/19وزارة التجارةعادیةطلب عروضتزود180

مشروع تحسین تزوید بن قردان بالماء الصالح للشرب 
تحسین شبكة التوزیع لمدینة سیدي بوزید / تقسیم الیاسمین

تزوید منتجع توزر الصحراوي بوالیة توزر بالماء الصالح للشرب (المرحلة الثانیة)
تحسین تزوید مدینة أم العرائس بالماء الصالح للشرب
إقتناء تجھیزات ھیدروإلكترومیكانیكیة لمحطات الضخ

عادیةطلب عروضتزود210

الصندوق الكویتي للتنمیة 
إلقتصادیة العربیة والوكالة 
العقاریة للسكنى والدولة 
والبنك األلماني إلعادة 

اإلعمار

2018/02/082018/03/102018/04/092018/06/082018/06/282018/07/082018/07/182018/08/17

التزود بـ 7710 متر خطي من األنابیب الفوالذیة و3393 متر خطي من األنابیب 
الممتلئة من الفوالذ غیر قابلة للصدأ مع القطع الخاصة

2018/02/082018/03/102018/04/092018/06/082018/06/282018/07/082018/07/182018/08/17الشركةعادیةطلب عروضتزود360

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تعویض الحنایا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط

إقتناء 15 كم من الخرسانة
عادیةطلب عروضتزود720

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/07/022018/08/012018/08/312018/10/302018/11/192018/11/292018/12/092019/01/08

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 

تجھیز وكھربة محطتي للضخ بكل من حربوب وغرضاب
عادیةطلب عروضتزود360

الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/08/022018/09/012018/10/012018/12/152019/01/042019/01/142019/01/242019/02/18

تركیز خالیا كھربائیة لكھربة محطات معالجة المیاه بماطر وعین دراھم وفرنانة 
وسیدي الجدیدي وبمحطة الضخ بجومین

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود30

إقتناء قطع خاصة وظابطات قطر بین 400 مم و 1250 مم إلصالح قنوات الجلب 
بالشمال الشرقي

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةعادیةطلب عروضتزود180

إقتناء وتركیز منظومة أتوماتكیة لمراقبة اآلبار العمیقة التابعة لإلدارة الترابیة لإلنتاج 
بالشمال وتونس الكبرى

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةعادیةطلب عروضتزود120

2018/02/202018/03/222018/04/212018/06/202018/07/102018/07/202018/07/302018/08/29الشركةعادیةطلب عروضتزود120إقتناء مجموعة مضخات حظائر لفائدة اإلدارات الترابیة لإلنتاج

تونس
اقتناء قطع غیار كھربائیة لمحطات الضخ واآلبار العمیقة واقتناء قطاع غیار میكانیكیة 

لمحطة الضخ  ´sp1 و sp1 بمركب غدیر القلة
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةعادیةطلب عروضتزود120

2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28الشركةعادیةطلب عروضتزود180إقتناء تجھیزات نظام التحكم اآللي بشبكات اإلنتاج بالجنوب التونسي

اقتناء التجھیزات الكترومیكانیكیة لمحطات الضخ واقتناء معدات الكترومیكانیكیة 
2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12الشركةعادیةطلب عروضتزود90(مخفض أو محول سرعة،...) بشبكات التابعة الدارة االنتاج بالجنوب التونسي

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة باجة
إقتناء سكور

2018/04/022018/05/022018/06/162018/08/152018/09/042018/09/142018/09/242018/10/24البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود730

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة بنزرت
اقتناء ونقل سكور وتجھیزات مائیة

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22البنك اإلسالمي للتنمیةعادیةطلب عروضتزود182

مشروع  إنجاز محطة تحلیة میاه البحر بالزارات بوالیة قابس
اقتناء حنفیات وقطع خاصة

2018/04/152018/05/152018/06/292018/08/282018/09/172018/09/272018/10/072018/11/06البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود240
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الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات
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التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

عادیةطلب عروضتزود240إقتناء عدادات كھرومغناطیسیة ومعدالت الضغط ووحدات لتسجیل وحفظ المعطیات
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/02/012018/03/032018/04/022018/06/012018/06/212018/07/012018/07/112018/08/10

 Complément d'équipements pour le projet SIC
(… ,serveur régional, PC, périphérique, TSP)3002018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08الشركةعادیةطلب عروضتزود

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود360إقتناء معدات إعالمیة

Editique A43002018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضتزود360التزود بمادة متعدد اإللكترولیت

2018/06/012018/07/012018/07/312018/09/292018/10/192018/10/292018/11/082018/12/08الشركةمبسطةطلب عروضتزود360 التزود بأثاث مكاتب

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةمبسطةطلب عروضتزود180إقتناء معدات لقیس الكلور الحر (chlore libre) لكافة أقالیم الشركة

2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12الشركةمبسطةطلب عروضتزود240إقتناء حنفیات سدادة بواسطة طوافة لفائدة كافة أقالیم الشركة

2017/12/232018/01/222018/02/212018/04/222018/05/122018/05/222018/06/012018/07/01الدولةمبسطةطلب عروضتزود180إقتناء معدات لفائدة تزوید مركب العیثة ومنطقة بوریة من والیة جندوبة

تحسین تزوید مدینة غمراسن بالماء الصالح للشرب 
تجھیز وكھربة بئر غرضاب

مبسطةطلب عروضتزود90
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/05/212018/06/202018/07/202018/09/182018/10/082018/10/182018/10/282018/11/27

تزوید المركب الریفي الحمایمة بنور والمركب الریفي البكاكریة القوازنیة بوالیة سیدي 
مبسطةطلب عروضتزود360بوزید: اقتناء تجھیزات الكترومیكانكیة

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08(القرض الرابع)

تزوید القطب التكنولوجي بمدینة سوسة / القطب التكنولوجي
تجھیز وكھربة محطة تكثیف ضغط

2018/05/112018/06/102018/07/102018/09/082018/09/282018/10/082018/10/182018/11/17وزارة الصناعة والتكنولوجیامبسطةطلب عروضتزود90

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةمبسطةطلب عروضتزود60اقتناء الرمل لمرشحات المیاه بمحطات المعالجة غدیر القلة

منوبة
إقتناء وتركیب خالیا كھربائیة بمحطة الضخ منوبة 72

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضتزود90

 cabine) اقتناء وتركیب مجمعة بیوت مصنوعة باإلسمنت المسلح
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضتزودpréfabriquée240) لمختلف محطات وآبار عمیقة

15





2018

إلعداد كراسات 
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الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

اقتناء مجموعة من المضخات العائمة لمحطات معالجة المیاه
إقتناء وتركیب ادوات تخلیط المواد الكمیاویة (Agitateur) بمحطة المعالجة رقم 

3 بغدیر القلة
تجدید وتعزیز تجھیزات محطات التعقیم اآللي 

(pompes doseuses التزود بمضخات حقن)

2018/04/202018/05/202018/06/192018/08/182018/09/072018/09/172018/09/272018/10/27الشركةمبسطةطلب عروضتزود120

إقتناء قطع خاصة وظابطات الصالح الكسور والتسربات لقنوات الجلب بصفاقس 
والساحل والوسط

2018/01/162018/02/152018/03/172018/05/162018/06/052018/06/152018/06/252018/07/25الشركةمبسطةطلب عروضتزود360

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22الشركةمبسطةطلب عروضتزود150تغییر تجھیزات منشآت التفریغ لقناة میاه الشمال قطر 1250 و 1400 مم

إقتناء قطع خاصة إلصالح الكسور والتسربات على قنوات الجلب قطر 1000 مم 
بدائرتي االنتاج بقابس ومدنبن

2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28الشركةمبسطةطلب عروضتزود180

2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12الشركةمبسطةطلب عروضتزود90إقتناء قطع غیار ومعدات الكترومیكانیكة لتأمین تشغیل محطات التحلیة

2018/01/222018/02/212018/03/232018/05/222018/06/112018/06/212018/07/012018/07/31الشركةمبسطةطلب عروضتزود90إقتناء مواد كیمیائیة أساسیة للتحالیل بالمخبر المركزي بغدیر القلة

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 

تحسین تزوید سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب
 إقتناء الوصالت والصمامات والمعدات المائیة

عادیةطلب عروضتزود450
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08

تزوید المنطقة الصناعیة السبیخة 2
اقتناء ووضع 16,5 كم  قنولت من الحدید المصبوب قطر 400 و 300 مم وبناء 

خزان نصف مغمور سعة 1500 م3 وحفر وتجھیز وكھربة بئر
2018/05/312018/06/302018/07/302018/09/282018/10/282018/11/072018/11/172018/12/17الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال420

انجاز محطة معالجة المیاه بالساحل و تعزیز طاقة قنوات جلب المیاه المعالجة 
sp5 بناء وتجھیز محطة ضخ

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/302019/01/092019/01/192019/02/18الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة بنزرت
2018/03/112018/04/102018/05/102018/07/242018/08/232018/09/022018/09/122018/10/07البنك اإلسالمي للتنمیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال913إنجاز محطة تصفیة المیاه - 500 ل / ث

مشروع تحسین نوعیة میاه الشرب بالجنوب التونسي (القسط 2)
إنجاز ستة (06) محطات لتحلیة المیاه الجوفیة المالحة

إختیار قائمة محدودة
2018/02/192018/03/212018/05/052018/08/032018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود وأشغال548

القیروان
تزوید التجمعات السكنیة بمختلف معتمدیات والیة القیروان بالماء الصالح للشرب في 

نطاق البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2017
عادیةطلب عروضتزود وأشغال180

المجلس الجھوي لوالیة 
القیروان

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22

القصرین
تزوید مجموعات سكنیة بمناطق مختلفة في اطار البرنامج الجھوي للتنمیة لسنتي 
2016 و2017 (اقتناء ونقل وضع 58,8 كم من القنوات وبناء محطة لرفع 

الظغط)

عادیةطلب عروضتزود وأشغال365
المجلس الجھوي لوالیة 

القصرین
2018/10/162018/11/152018/12/152019/02/132019/03/052019/03/152019/03/252019/04/24

تزوید المنطقة الصناعیة الجم
اقتناء نقل ووضع 11 كم من القنوات من متعدد االثلین

2018/05/012018/05/312018/06/302018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/17الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال300
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باجة
حي السالمة وأوالد بو عامین وتجمع المشریة من معتمدیة تیبار وتجمع أوالد أحمد 

بمنطقة أوالد سالمة من معتمدیة تستور في إطار البرامج الجھویة للتنمیة
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22المجلس الجھوي لوالیة باجةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

جندوبة
تزوید منطقة الزرایبیة من معتمدیة غار الدماء ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 

2012
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

المجلس الجھوي لوالیة 
جندوبة

2018/01/042018/02/032018/03/062018/05/052018/05/252018/06/042018/06/142018/07/14

الكاف
تحسین تزوید بومفتاح بالكاف وتحسین تزوید تجمع بوجابر من معتمدیة قلعة سنان

بناء محطتي رفع ضغط وتغییر 8 كم من القنوات وتغییر 4 كم من القنوات وتھیئة 
القنوات بـ 3 منشآت لتكسیر الضغط

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال240

سلیانة
عادیةطلب عروضتزود وأشغال150تجھیز وربط بئر راس الماء (الزریبة)

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/02/142018/03/162017/11/152018/01/142018/02/032018/02/132018/02/232018/03/25(القرض الرابع)

مدنین
تجدید قنوات التوزیع القدیمة باقلیم مدنین

عادیةطلب عروضتزود وأشغال240
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08

تطاوین
صفقة إطاریة إلنجاز التوصیالت الجدیدة وتجدید التوصیالت المتقادمة بمختلف 

المناطق التابعة إلقلیم تطاوین 
تزوید بعض التجمعات السكنیة بوالیة تطاوین ضمن البرامج الجھویة للتنمیة لسنتي 

2016 و2017

عادیةطلب عروضتزود وأشغال080 1
الشركة والمجلس الجھوي 

لوالیة تطاوین
2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/032018/08/132018/08/232018/09/22

قابس
تزوید مناطق حضریة وریفیة ضمن البرنامج الجھوي للتنمیة لسنة 2017

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22المجلس الجھوي لوالیة قابسعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة قفصة
تزوید المنطقة الریفیة منزل میمون (المرحلة الثانیة)

أقتناء ووضع 3,7 كلم قنوات من متعدد األثلین وبناء مأوى لبئرین وسیاجان
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/10/012018/10/312018/11/302019/01/292019/02/182019/02/282019/03/102019/04/09(القرض الثالث)

تحسین تزوید مدینة الكاف
إقتناء ووضع 14 كم قنوات من م.إ. إقتناء ووضع 12 كم قنوات من الحدید المصبوب

2018/06/252018/07/252018/08/242018/10/232018/11/122018/11/222018/12/022019/01/01الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

تزوید المنطقة الصناعیة بالسرس
وضع 6 كم قنوات من الحدید المصبوب ومعدات مائیة وبناء خزان 1500 م3 

وبیت سكور وبیت تعقیم اآللي
2018/09/012018/10/012018/10/312019/01/142019/02/032019/02/132019/02/232019/03/20الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

تزوید المنطقة الصناعیة قار محامید
اقتناء ووضع 8 كم قنوات من متعدد االثلین ومعدات مائیة وبناء خزان 1500 م3 

وبناء خزان 500 م3 وبیتي سكور ومحطة ضخ وبیتي تعقیم اآللي
2018/09/012018/10/012018/10/312019/01/142019/02/032019/02/132019/02/232019/03/20الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة الكاف
تزوید المنطقة الریفیة السبیعات من معتمدیة تاجروین

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08(القرض الرابع)

والیة الكاف
تزوید المنطقة الریفیة الزوارین

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/05/022018/06/012018/07/012018/08/302018/09/192018/09/292018/10/092018/11/08(القرض الرابع)
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والیة الكاف
تزوید منطقة الزیتونة العفسات والقصور

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
المیزانیة التكمیلیة

لسنة 2012
2018/10/162018/11/152018/12/152019/02/132019/03/052019/03/152019/03/252019/04/24

والیة نابل
تزوید النزل السیاحي PortPrince بعین أقطر بقربص

Soring تزوید المركب التجاري لشركة
تزوید مركب األكادیمیة العسكریة بفندق جدید بقرمبالیة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
وزارة السیاحة

Soring شركة
وزارة الدفاع

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22

والیة نابل
تزوید مقاسم شركة la perla -قرمبالة

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08باعث عقاريعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة نابل
تزوید المنطقة الصناعیة ببوعرقوب

إنجاز خزان بسعة 1500 م3 ومحطة ضخ وإقتناء ونقل ووضع 10 كم قنوات من 
م.إ. ومن الحدید المصبوب

2018/06/012018/07/012018/07/312018/09/292018/10/192018/10/292018/11/082018/12/08الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

المنطقة الصناعیة بقرمبالیة بوالیة نابل
تزوید المنطقة الصناعیة بحمام الزریبة

اقتناء ومد 8 كم قنوات من م إ قطر 200 و 315 مم وخزان 50 م3
2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

مشروع توسیع الطریق الجھویة  MC27 في جزء نابل - قربة
إقتناء ووضع قنوات من الحدید المصبوب قطر 500 مم وقنوات متعدد االتلین

2018/04/252018/05/252018/06/242018/08/232018/09/122018/09/222018/10/022018/11/01وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

مشروع تزوید منطقة حدادة سجنان
إقتناء ووضع 33 كم قنوات من متعدد االتلین وبناء خزان سعة 250 م3 ومحطة 

ضخ ومحطة تقویة الضغط مع تجھیز وكھربة
عادیةطلب عروضتزود وأشغال450

المجلس الجھوي لوالیة 
بنزرت

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08

والیة بنزرت
تزوید منطقة العمیلة- قصر األحمر بنزرت الجنوبیة 

اقتناء ووضع 10 كم  قنوات من متعدد االثلین و بناء خزان سعة 100 م3 ومحطة 
ضخ ومحطة تقویة الضغط

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
المجلس الجھوي لوالیة 

بنزرت
2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08

والیة بنزرت
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360تزوید التجمع السكني بكاب الزبیب - رأس الجبل بوالیة بنزرت

المجلس الجھوي لوالیة 
بنزرت

2018/10/022018/11/012018/12/012019/01/302019/02/192019/03/012019/03/112019/04/10

والیة بنزرت
مشروع تزوید مقاسم دیوان المساكن العسكریة عین مریم

2018/07/162018/08/152018/09/142018/11/132018/12/032018/12/132018/12/232019/01/22خواص ووزارة الدفاععادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
مشروع تزوید مقاسم الشركة العقاریة اوتیكا

2018/10/162018/11/152018/12/152019/02/132019/03/052019/03/152019/03/252019/04/24باعث عقاريعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
مشروع ربط الطریق السریعة تونس بنزرت بالجسر الجدید الى بئر مسیوغھ

2018/07/022018/08/012018/08/312018/10/302018/11/192018/11/292018/12/092019/01/08وزارة التجھیزعادیةطلب عروضتزود وأشغال300

والیة بنزرت
تزوید مقاسم الشركة العقاریة El Amra طریق الناظور

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/10باعث عقاريعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة بنزرت
مشروع تزوید الوكالة العقاریة للسكني بحي الجالء 
تزوید مقاسم الشركة العقاریة Snit نھج باش حامبة

Révolution تزوید مقاسم الشركة العقاریة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الشركة الوطنیة العقاریة 

وباعث عقاري
2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

والیة بنزرت 
استكمال مشروع تمرة ومشروع ھارون 

إقتناء ووضع 15 كم قنوات من م.إ.
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08(القرض الثالث)

والیة بنزرت
تزوید منطقة الشالغمیة وتزوید دوار أم ھاني  بمنزل بورقیبة

إقتناء ووضع 15,8 كم من قنوات م.إ وبناء خزانین سعة 500 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال450

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/06/152018/07/152018/08/142018/10/132018/11/022018/11/122018/11/222018/12/22(القرض الرابع)

تزوید الناظور - عین الباردة بوالیة بنزرت
إقتناء ووضع 7,5 كم قنوات من م.إ. وبناء 03 خزانات بسعة 1000 م3 و 250 

م3  و 100 م3
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08(القرض الرابع)

تزوید الناظور بوالیة زغوان 
إقتناء ووضع 15 كم قنوات من م.إ. و وبناء خزانین بسعة 500 م3 و 250 م3

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08(القرض الرابع)

والیة زغوان
تزوید المنطقة الصناعیة بجبل الوسط (المرحلة الثانیة)

مد 10 كم قنوات وبناء خزان 2500 م3 ومحطة ضخ مع تجھیز وكھربة
2018/07/162018/08/152018/09/142018/11/132018/12/032018/12/132018/12/232019/01/22خواصعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة باجة
تزوید المنطقة الریفیة لبردي من معتمدیة قبالط

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22(القرض الرابع)

والیة باجة 
تزوید المنطقة الریفیة دوار السواحلیة وتزوید المنطقة الریفیة عولجة الدخان من 

معتمدیة تستور
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/03/062018/04/052018/05/052018/07/042018/07/242018/08/032018/08/132018/09/12(القرض الرابع)

والیة جندوبة
تزوید المنطقة الریفیة الشتایتیة (عین بیة) والمركبات الریفیة الحجاج وعین القعقاع 

والمركبات الریفیة الداموس 1 و 2 (سیدي سعید) من معتمدیة فرنانة بوالیة جندوبة
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الیابانیة للتعاون 
TSP-28 الدولي

2018/02/032018/03/052018/04/042018/06/032018/06/232018/07/032018/07/132018/08/12

والیة جندوبة
تزوید المركب الریفي عین عویجة من معتمدیة جندوبة الجنوبیة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الیابانیة للتعاون 

TSP-28 الدولي
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22

والیة جندوبة
تزوید المركب الریفي ستافورة روقیب وأوالد عیار

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22(القرض الرابع)

والیة جندوبة
تزوید المركب الریفي شعبة الربیع

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08(القرض الرابع)

والیة جندوبة
تھیئة محطة معالجة المیاه بفرنانة ومحطة زھرة مدین

2018/01/302018/03/012018/03/312018/05/302018/06/192018/06/292018/07/092018/08/08الوكالة الفرنسیة للتنمیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

تزوید تجمع الشرفة سیدي عباس والذراع ومرج العجلة
إقتناء ووضع قنوات 14 كم قنوات وأشغال بناء محطتي ضخ وخزان بسعة 50 م3 

ومخفض للضغط
عادیةطلب عروضتزود وأشغال

المجلس الجھوي لوالیة 
سلیانة

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08

والیة سلیانة
تزوید المنطقة الریفیة الزغبة من معتمدیة برقو

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/01/312018/03/022018/04/012018/05/312018/06/202018/06/302018/07/102018/08/09(القرض الرابع)

والیة سلیانة
تزوید المنطقة الریفیة الزریبة وتزوید المنطقة الریفیة عرقوب الخلصة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22(القرض الرابع)
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2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

تزوید مقاسم المنطقة الصناعیة بمرناق والسجن المدني من والیة بن عروس : وضع  
7,26 كم من القنوات وإنجازخران سعة 500 م3 وتجھیز محطة ضخ

2018/02/192018/03/212018/04/202018/06/192018/07/092018/07/192018/07/292018/08/28باعث عقاري ووزارة العدلعادیةطلب عروضتزود وأشغال365

مركب الحوامد - بحیرة العود (القیروان)
إقتناء ووضع 40 من قنوات م.إ وھندسة مدنیة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال365
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/10/132018/10/232018/11/22(القرض الرابع)

مركب المزاھدیة (القیروان)
إقتناء ووضع 50 كم من قنوات م.إ وھندسة مدنیة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال365
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22(القرض الرابع)

تزوید المنطقة الصناعیة الوسالتیة
اقتناء ووضع 5 كم  قنولت من متعدد االثلین وبناء خزان نصف مغمور سعة 250 

م3 وتجھیز وكھربة بئر
2018/10/112018/11/102018/12/102019/02/082019/02/282019/03/102019/03/202019/04/19الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

القیروان
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360تزوید العنیزات والروابحیة (الغویبة) من معتمدیة الحاجب

المیزانیة التكمیلیة
لسنة 2012

2018/08/262018/09/252018/10/252018/12/242019/01/132019/01/232019/02/022019/03/04

القیروان
تزوید عین الكدیة - الشوافعیة (خیط الوادي) من معتمدیة حفوز

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
المیزانیة التكمیلیة

لسنة 2012
2018/09/252018/10/252018/11/242019/01/232019/02/122019/02/222019/03/042019/04/03

القیروان
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360تزوید الجبیالت - ھنشیر كمي (خیط الوادي) من معتمدیة حفوز

المیزانیة التكمیلیة
لسنة 2012

2018/10/262018/11/252018/12/252019/02/232019/03/152019/03/252019/04/042019/05/04

تزوید القطب التكنولوجي وم. ص. المحاذیة لھ (القسط الثاني) ومنطقة تكملة النسیج 
المحاذیة لھا 

بناء خزان 5000 م3 إقتناء ووضع 22,25 كم من القنوات قطر 500 مم
2018/10/212018/11/202018/12/202019/03/052019/03/252019/04/042019/04/142019/05/09وزارة الصناعة والتكنولوجیاعادیةطلب عروضتزود وأشغال540

تزوید المنطقة الصناعیة بالقصرین
تدعیم الشبكة وضع 12,8 كم قنوات من م.إ. قطر 315 مم

2018/06/012018/07/012018/07/312018/10/142018/11/032018/11/132018/11/232018/12/18الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

تزوید المنطقة الصناعیة بتالة
بناء خزان نصف مغمور بسعة 1000 م3 وإقتناء ووضع 11,6 كم قنوات من م.إ. 

قطر 200 مم و 1,8 كم قنوات قطر 315 مم وحفر وتجھیز بئر
2018/02/082018/03/102018/04/092018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/08/27الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال420

والیة المھدیة
تعزیز محطة الضخ بسیدي نعیجة

2018/11/012018/12/012018/12/312019/03/162019/04/052019/04/152019/04/252019/05/20الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

والیة صفاقس
تزوید مركب سكاریت 

أقتناء ومد 19 كم قنوات من م.إ.
عادیةطلب عروضتزود وأشغال360

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/282018/09/172018/09/272018/10/072018/11/01(القرض الرابع)

والیة صفاقس
تزوید مركب بوثدي

اقتناء ووضع 30 كم من م,إ. وبناء خزان سعتھ 1000 م3 وكاسر للضغط
عادیةطلب عروضتزود وأشغال420

الوكالة الفرنسیة للتنمیة 
2018/06/012018/07/012018/07/312018/10/142018/11/032018/11/132018/11/232018/12/18(القرض الرابع)

تزوید مركب عوامر الحصب بسیدي بوزید
إقتناء ونقل ووضع 14,1 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان ھوائي بسعة 250 م3

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08(القرض الرابع)

تزوید البكاكریة والقوازنیة بسیدي بوزید
إقتناء ووضع 15,1 كم قنوات من م.إ.

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/02/082018/03/102018/04/092018/06/082018/06/282018/07/082018/07/182018/08/17(القرض الرابع)
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إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

تحسین تزوید مدینة سیدي بوزید (مرحلة 2 من المخطط المدیري)
تدعیم شبكة التوزیع بسیدي بوزید المدینة : اقتناء ونقل ووضع 7 كم من القنوات من 

متعدد االثلین ذات قطر ال یتجاوز 315 مم
2018/11/012018/12/012018/12/312019/03/012019/03/212019/03/312019/04/102019/05/10الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

تزوید المناطق الصناعیة بجلمة وأم العظام بوالیة سیدي بوزید: اقتناء ووضع 8 كم 
من القنوات من متعدد االثلین ذات قطر ال یتجاوز 315 مم وبناء خزان نصف مغمور 

سعتھ 1000 م3 وخزان علوي سعتھ 250 م3 ومحطة ضخ
2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/10الوكالة العقاریة الصناعیةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

مركب سعیدان وستیفطیمي ولیماقس بقبلي
إقتناء ونقل ووضع 46 كم قنوات من م.إ.  وبناء محطتي ضخ ومحطة تكثیف الضغط

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/08/312018/09/302018/10/302018/12/292019/01/182019/01/282019/02/072019/03/09(القرض الرابع)

قابس
مركب شانشو والمنصف

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2017/12/062018/01/052018/02/132018/04/292018/05/192018/05/292018/06/082018/07/03(القرض الرابع)

تزوید مدینة السند
إقتناء ووضع قنوات لربط البئر العمیقة

عادیةطلب عروضتزود وأشغال360
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/08/012018/08/312018/09/302018/11/292018/12/192018/12/292019/01/082019/02/07

قفصة
تحسین تزوید منطقة العیایشة : بناء خزان سعة 250 م3 ومحطة اعادة ضخ واقتناء 

ووضع قناة جدیدة 6000 متر خطي قطر 160 مم,
2018/09/202018/10/202018/11/192019/02/022019/02/222019/03/042019/03/142019/04/08المجلس الجھوي لوالیة قفصةعادیةطلب عروضتزود وأشغال420

تزوید منتجع توزر الصحراوي بوالیة توزر بالماء الصالح للشرب (المرحلة الثانیة)
أقتناء ووضع 3 كلم قنوات من متعدد األثلین وبناء مأوى لبئر وسیاج

2018/04/052018/05/052018/06/042018/08/032018/08/232018/09/022018/09/122018/10/12الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال360

مشروع تأھیل وتطویر لمنظومات میاه الشرب
تجدید وتعزیز قنوات الجلب والتوزیع بالجنوب التونسي 

 نقل ووضع 56,3 كم قنوات من الحدید المصبوب قطر اقل او یساوي 500 مم 
وبناء محطتي للضخ بكل من حربوب وغرضاب

عادیةطلب عروضتزود وأشغال840
الصندوق الكویتي للتنمیة 
اإلقتصادیة العربیة

2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08

إقتناء وتركیب وتشغیل معدات ھیدرو إلكترو میكانیكیة ومعدات قیس إلعادة تھیئة 
برجي إبطال مفعول تسرب مادة الكلور بمركب معالجة المیاه بغدیر القلة ومحطة 

الضخ بماطر
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال180

 إقتناء مجموعة كاسرات الصدمات (Anti bélier) لفائدة منشآت راجعة بالنظر 
لإلدارة الترابیة لإلنتاج بتونس الكبرى والشمال

ss1 بمحطة تقویة الضغط ببوفیشة (Anti bélier) اقتناء وتثبیت كاسر صدمات 
2018/05/022018/06/012018/07/012018/08/302018/09/192018/09/292018/10/092018/11/08الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال90

سوسة
ss2و ss1 تركیب محركات ومغیرات سرعة عوضا عن النظام القائم لمحطات الضخ

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الدولةعادیةطلب عروضتزود وأشغال270

نابل
تدعیم طاقة اإلنتاج ببلي باقتناء ووضع مرشحات بمركب المعالجة ببلي  بطاقة 300 

ل/ث
2018/02/052018/03/072018/04/062018/06/052018/06/252018/07/052018/07/152018/08/14الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال120

المھدیة
اقتناء وربط 3,2 كم من القنوات متعددة االثلین ذو الكثافة العالیة بین بئري الحیفة 2 

والحیفة 3 بالزغابنة
2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032019/01/132019/01/232019/02/22الشركةعادیةطلب عروضتزود وأشغال90

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة باجة
2018/03/022018/04/012018/05/162018/07/152018/08/042018/08/142018/08/242018/09/23البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود وأشغال730إحداث محطة معالجة (300 ل/ث)

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة باجة
إقتناء ووضع قنوات من متعدد االثلین

2018/05/162018/06/152018/07/302018/09/282018/10/182018/10/282018/11/072018/12/07البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضتزود وأشغال730
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والیة سلیانة
مركب الخروبة غیاضة - المرحلة الثانیة بإقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.إ.

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال240
الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

2018/07/212018/08/202018/09/192018/11/182018/12/082018/12/182018/12/282019/01/27(القرض الرابع)

جندوبة
تزوید تجمع عظیمة من معتمدیة بوسالم

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال180
المجلس الجھوي لوالیة 

جندوبة
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22

قبلي
ربط اآلبار الجدیدة رحمات 5 ونقة 6 بمحطة التحلیة بالرحمات

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال90

قبلي
 ربط البئر الجدیدة زعفران 3 بخزان التوزیع وربط البئر الجدیدة نقة الجدیدة بمحطة 

التحلیة بنقة
2018/03/012018/03/312018/04/302018/06/292018/07/192018/07/292018/08/082018/09/07الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال90

 تطاوین 
تجھیز المنشآت المائیة التابعة القلیم تطاوین بنظام للتحكم اآللي

2018/02/152018/03/172018/04/162018/06/152018/07/052018/07/152018/07/252018/08/24الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال365

والیة بنزرت
تزوید الحي السكني الشعبي الجدید بسجنان

مد 3 كم قنوات قطر 200 مم
2018/09/142018/10/142018/11/132019/01/122019/02/012019/02/112019/02/212019/03/23وزارة التجھیزمبسطةطلب عروضتزود وأشغال300

والیة نابل
تزوید مقاسم بلدیة تكلسة

2018/09/012018/10/012018/10/312018/12/302019/01/192019/01/292019/02/082019/03/10الوكالة العقاریة للسكنىمبسطةطلب عروضتزود وأشغال300

والیة زغوان
استكمال مشروع المنطقة الصناعیة حمام الزریبة 4 بربط بئر عین بطریة 5

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الوكالة العقاریة الصناعیةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال300

تزوید مدینة بئر االحمر 
 اقتناء ووضع 2 كم قنوات من م.إ. لربط بئر مقارین وبناء  ماوى للبئر و سیاج

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال180
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08

تحسین تزوید مدینة غمراسن بالماء الصالح للشرب 
 اقتناء ووضع 2,5 كم قنوات من م.إ. لربط بئر الغرضاب وبناء  ماوى للبئر و سیاج

مبسطةطلب عروضتزود وأشغال180
الوكالة الیابانیة للتعاون 

الدولي
2018/04/012018/05/012018/05/312018/07/302018/08/192018/08/292018/09/082018/10/08

نابل
 اقتناء وتركیب قطع غیار لمحطتي الضخ sp و sr ومحرك كھربائي لتعویض 

محركات المضخات بمحطة ضخ المیاه الخام sp بمركب بلي
2018/03/212018/04/202018/05/202018/07/192018/08/082018/08/182018/08/282018/09/27الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال90

مدنین
تعزیز قنوات تصریف میاه الرجیع لمحطتي التحلیة بجربة وجرجیس باقتناء ووضع 

2 كم من قنوات pvc  قطر 300 مم
2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةمبسطةطلب عروضتزود وأشغال150

2018/02/202018/03/222018/04/212018/06/202018/07/102018/07/202018/07/302018/08/29الشركةعادیةطلب عروضخدمات180تنظیف وتعقیم الخزانات التابعة القالیم الشمال وتونس الكبرى

 Mise en place d'une solution de secours pour le
commercial2402018/08/022018/09/012018/10/012018/11/302018/12/202018/12/302019/01/092019/02/08الشركةعادیةطلب عروضخدمات

Mise en place d'une solution SOC /NOC3002018/10/162018/11/152018/12/152019/02/132019/03/052019/03/152019/03/252019/04/24الشركةعادیةطلب عروضخدمات

22





2018

إلعداد كراسات 
 لتعھد لجنة لفتح العروضلإلعالن عن المنافسةالشروط

الشراءات بالملف
إلحالة الملف على 
لبدایة اإلنجازلتبلیغ الصفقةلنشر نتائج المنافسةإلجابة لجنة الصفقاتلجنة الصفقات

آجال اإلنجاز موضوع الصفقة
مصدر التمویلاإلجراءاتطریقة اإلبرامنوعیة الطلب(بالیوم)

التاریخ التقدیري (ي ي / ش ش / س س)(1)

Mise en place de la  solution voix/IP2402018/10/212018/11/202018/12/202019/02/182019/03/102019/03/202019/03/302019/04/29الشركةعادیةطلب عروضخدمات

والیات الوسط
تنظیف وتعقیم الخزانات الراجعة بالنظر ألقالیم الوسط

2018/02/232018/03/252018/04/242018/06/232018/07/132018/07/232018/08/022018/09/01الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

والیة صفاقس
كراء آلة جرافة حافرة وشاحنة وتوفیر تراب الوادي لفائدة إقلیم صفاقس المدینة

كراء جرافة لفائدة إقلیم صفاقس الجنوبیة
2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

مدنین
كراء شاحنات ثقیلة وخفیفة

2018/04/152018/05/152018/06/142018/08/132018/09/022018/09/122018/09/222018/10/22الشركةمبسطةطلب عروضخدمات730

 
كراء جرافة وشاحنة وإقتناء رمل للقیام بأعمال صیانة قنوات جلب المیاه من بلي إلى 

صفاقس
2018/03/022018/04/012018/05/012018/06/302018/07/202018/07/302018/08/092018/09/08الشركةمبسطةطلب عروضخدمات360

2018/08/162018/09/152018/10/152018/12/142019/01/032018/12/242019/01/032019/02/02الشركةمبسطةطلب عروضخدمات120تفعیل ركن المحاسبة التحلیلیة ضمن المنظومة المعلوماتیة

Intégration Inter-Système et bus d'entreprise1502018/11/202018/12/202019/01/192019/03/202019/04/092019/03/302019/04/092019/05/09الشركةمبسطةطلب عروضخدمات

 Mise en place d'une solution visioconférence pour 07
 sites2402018/05/162018/06/152018/07/152018/09/132018/10/032018/09/232018/10/032018/11/02الشركةمبسطةطلب عروضخدمات

Solution SMS1802018/01/222018/02/212018/03/232018/05/222018/06/112018/06/012018/06/112018/07/11الشركةمبسطةطلب عروضخدمات

التدقیق الطاقي بـ 70 محطة الضخ  وآبار والبناءات اإلداریة المركزیة و 4 محطات 
تحلیة

2018/03/162018/04/152018/05/152018/07/142018/08/132018/08/232018/09/022018/10/02الشركةعادیةطلب عروضدراسة240

2018/10/022018/11/012018/12/012019/01/302019/02/192019/03/012019/03/112019/04/10الشركةعادیةطلب عروضدراسة080 1دراسة المخطط المدیري لتونس الكبرى

مشروع تحسین التزود بالماء الصالح في الوسط الریفي بوالیة باجة
(bureau de contrôle) إنتقاء مكتب ھندسي للمراقبة

2018/01/302018/03/012018/03/312018/05/302018/06/192018/06/292018/07/092018/08/08البنك األلماني إلعادة اإلعمارعادیةطلب عروضدراسة730

2018/09/142018/10/142018/11/132019/01/122019/02/012019/02/112019/02/212019/03/23الشركةمبسطةطلب عروضدراسة360دراسة المخطط المدیري لمدینة طبرقة

إنجاز مخططات معماریة وھندسیة (انشائیة وكھرباء وسوائل) لمقري إقلیم الشركة 
بتطاوین والمنستیر ولوحدة األشغال بالسواسي

2018/02/132018/03/152018/04/142018/06/132018/07/032018/07/132018/07/232018/08/22الشركةمبسطةطلب عروضدراسة180
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2018/02/182018/03/202018/04/192018/06/182018/07/082018/07/182018/07/282018/08/27 الشركةمبسطةطلب عروضدراسة90دراسة فنیة إلزالة التلوث الصادر من محطات تحلیة المیاه الجوفیة بالجنوب التونسي

إختیار مكاتب معتمدة لتسلیم شھادة مطابقة لمواصفتین إیزو 9001 وإیزو  14000 
لـ 4 محطات تحلیة

2017/12/112018/01/102018/02/132018/04/142018/05/042018/05/142018/05/242018/06/23الشركةمبسطةطلب عروضدراسة100
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